Agenda Juni 2004
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Za 05 juni Kioskconcert 19:45
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie 08:20
Wo09 juni Geen repetitie Drumband
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Vr 11 juni Geen repetitie Korps
Za 12 juni Processie Meerssen 06:30
Zo 27 juni Concert Walram’s Genootschap
te Valkenburg 15:00 (K)
Do 01 juli Aanmeldingsbijeenkomst 18:45
Ma 05 juli Vergadering Cie. Opl. 20:30
Za 10 juli Voorspelen en Praktijkexamens
Zo 11 juli Districtsfestival Munstergeleen (D)
Ma 12 juli Drumband repetitie ipv Wo 14 juli
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00
Zo 01 aug Serenade 40-jarig Bruidspaar
Sieben – Kuipers 19:00
Ma 16 aug St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Za 21 aug Serenade Gouden Bruidspaar
20:15
Zo 29 aug Verkoop Koosjietloate
Za 04 sep Watertoarefièste
Zo 05 sep Watertoarefièste met
Drumbandfestival
Zo 12 sep Dag van de Blaasmuziek LBM
geen deelname Schimmert
Zo 19 sep Finale Jonge Solisten LBM
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Za 16 okt Serenade Gouden Bruidspaar
Zo 17 okt Najaarswandeltocht Trampelkeu
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert /Puth
te Voerendaal vanaf 15:30(K)
Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 14 nov Concert Vriendenkring
Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30

Verdere voorlopige planning
Zo 21 nov
Za 27 nov
Zo 12 dec
FKM
Za 18 dec
Vr 24 dec
Vr 07 jan
Zo 20 mrt
Zo 01 mei
Zo 04 sep

Intocht St. Nicolaas
St. Caeciliafeest
Kampioenswedstrijd Solisten
Voorspelen en Praktijkexamens
Nachtmis, Kerstkoper 21:30
Nieuwjaarsconcert 2005
Open Dag
Jubileumwandeltocht
Trampelkeu
Watertoarefièste

Concerten
Za 05 juni Kioskconcert 19:45
Zo 27 juni Concert Walram’s Genootschap
te Valkenburg 15:00 (K)
Zo 11 juli
Districtsfestival Munstergeleen (D)
Vr 16 juli
Vakantieconcert 20:00
Zo 05 sep Drumbandfestival
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert/Puth
te Voerendaal vanaf 15:30(K)
Optreden Schimmert 20:30
Zo 14 nov Concert Vriendenkring
Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30
Optreden Schimmert 19:30

Vakantie Korps
23 juli t/m 27 augustus 2004

Vakantie Drumband
21 juli t/m 18 augustus 2004

Nieuws uit onze
Fanfare-familie
Geboren:
Selina, dochter van Barry en Eveline Kuipers Kleijnen
Ouders, van harte proficiat en veel geluk.
De volgende Info verschijnt op 2 juli
Kopij inleveren voor 28 juni

voor de gehele fanfare-familie
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Nieuwe burgerkoning weer een van de leden van onze Fanfare.
Dit jaar namen ca. 16 mensen deel aan het burgerkoning-schieten. De weergoden waren niet
helemaal gunstig gezind. Een felle hagelbui leek roet in het eten te gooien, maar na een korte
onderbreking kwam het zonnetje weer tevoorschijn en konden de mensen de grote buks weer
op de schouders leggen. Na een dikke 190 schoten stond de vogel van de burgerkoning op
kiepen. Eric Theunissen was aan de beurt en trof zijn doel goed. Toch bleef de vogel aan een
restant hangen. De volgende schutter (Marck Lucassen) legde aan en kreeg nog enige
instructie alvorens hij wilde schieten. Toen hij vervolgens naar de vogel keek viel deze naar
beneden terwijl Marck nog niet geschoten had. De reglementen geven aan dat de schutter die
het laatste schot gelost heeft de gelukkige winnaar is en dus is Eric uitgeroepen tot
burgerkoning. Een leuke huldiging volgde. Zijn vriendin was niet aanwezig omdat zij moest
werken. Ook kon zij niet meteen komen want gelet op haar beroep (chirurg) kon zij het mes
niet in het werk laten steken,
maar moest zij eerst alles netjes
afhandelen voordat zij zich in het
feestgedruis kon mengen. Eric
van harte gefeliciteerd met dit
lucky schot en we wensen jou en
Anne-Marie een mooi
koningsjaar. Op de opmerking
van diverse leden van het
schuttersgezelschap dat het weer
een fanfarelid was dat de vogel
afschoot rest slechts een
antwoord: wij hebben niet alleen
goede muzikanten maar ook
goede schutters!!

Serenade gouden bruidspaar Sjef en Lucie Vroemen- Limpens

Bestuursbesluiten
In de bestuursvergadering van19 april jl. zijn besluiten genomen over:
· Opleiding buiten reguliere traject
· Voorstel omzettingen
· Aandenken beëindiging lidmaatschap
· Verhuur kiosk en tent

Aanmeldingsbijeenkomst 1 juli
In september start de 20e Basiscursus voor nieuwe leerlingen die een blaas- of
slagwerkinstrument willen leren bespelen. Aanmelding voor de Basiscursus is mogelijk vanaf
groep 4 van de basisschool (schooljaar 2004-2005) en ouder. Op donderdag 1 juli aanstaande
is er van 18.45-19.45 uur in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst voor kinderen, ouders en
overige belangstellenden die aanmelding als drumband- of fanfareleerling(e) overwegen óf
gewoonweg meer willen weten over de rijkserkende opleidingen van onze vereniging.
Tijdens deze bijeenkomst komen aan bod informatie over de basiscursus; muziek van
Jeugddrumband en Jeugdfanfare; basiscursisten; leerlingen; demonstratie slagwerk; bugel met
try-out en een vragenrondje.
De kinderen op de basisschool krijgen hierover een informatiebrief met bon. Wilt u deze brief
ook ontvangen of meer weten over de basiscursus dan kunt U daarvoor met René Kicken,
404 22 00 bellen. Telefonisch aanmelden mogelijk bij Marjo Limpens, 404 22 41. Van harte
welkom op 1 juli. Samen muziek maken, da’s pas fijn!

Uitnodiging Kermisdonderdag 10 juni a.s.
Drumbandfestival District Heerlen 5 september 2004 in Schimmert
Tijdens de Watertoarefièste 2005 organiseren wij op zondag 5 september het Districtsfestival
van het District Heerlen waaraan maar liefst 20 korpsen deelnemen.
Vanaf 09.15 uur zullen 9 drumbands een concert verzorgen dat beoordeeld wordt door
bondsjurylid Rob Janssen. Daarna volgt een optocht met defilé door de straten van Schimmert
van 14.00-15.00 uur waarbij de korpsen door de jury worden beoordeeld en waarvoor ook een
publieksprijs zal worden uitgereikt.

Op donderdag 10 juni a.s. (Kermisdonderdag) zal, indien de weersomstandigheden dit toelaten,
de fanfare weer haar traditionele rondgang door Groot Haasdal maken, waarna bij de kapel nog
enkele muziekwerken ten gehore worden gebracht.
Na afloop van dit muzikale gebeuren wordt aan de fanfareleden en de leden van
buurtvereniging Groot Haasdal de mogelijkheid geboden om gezamenlijk enkele gezellige
uurtjes door te brengen in de tuin van Gerry en Wiel Leunissen.
Tot donderdag 10 juni a.s.
Het bestuur van Buurtvereniging Groot Haasdal

Nadere Informatie Processie Zondag 6 juni 2004
Na de optocht worden de concerten vervolgd en de prijsuitreiking is gepland rond 18.30 uur.
Coördinator vanuit de drumband is Ludi Hambeukers.
Het zal een drukke dag worden, omdat ook de overige activiteiten op de feestweide zullen
plaatsvinden. Daarom het verzoek aan alle leden om die dag vrij te houden om mee te werken
tijdens de Watertoarefièste.

Alle leden dienen uiterlijk om 08:20 uur aanwezig te zijn in de kerk en plaats te nemen in de
rechter zijbeuk op de voor de fanfare gereserveerde plaatsen. Bij aanvang van de processie
verlaten we de kerk door de uitgang van het rechter zijschip en stellen ons daar op. Onze
vereniging zal dit jaar als laatste lopen in de processie, achter de parochianen. Aan iedereen
het verzoek om de boekjes, waarin de teksten voor de processie staan, niet in de kerk te laten
liggen maar op je pupiter te klikken of in je zak te stoppen.

MULDER
LIFTSERVICE

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
6333 CE Schimmert
Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert
tel 045 4041384
fax 045 4042689

Groot Haasdal 25a
6333 AV Schimmert
tel. 045 4049211
GSM 06 22493972

Zondag 30mei : begeleiden van de Communicantjes

.

